
Vergadering MR BS De Smelen 

 

Datum: woensdag 12 juni 2019 

Aanwezig: Christ, José, Karin, Iris, Linda Bogaars en Hanneke 

 Opening 
José opent de vergadering. Er zijn MR boekjes/tijdschriften binnengekomen. Die kunnen we 
inkijken 
 

 Informatie uit de directie: 
-Brigadieren; conclusie van de enquête. Heel veel ouders vinden het belangrijk dat er 
brigadiers zijn. De helft van de ouders maakt gebruik van de oversteekplaats. Er kunnen met 
de aanmeldingen vanuit de enquête 8 plekken bezet worden en dat is te weinig om het goed 
te laten draaien. We zijn nog de enige school in Valkenswaard die brigadiers heeft. Met 
ingang van komend schooljaar zijn er geen brigadiers meer. Komt een mail naar ouders over. 
Misschien komen er naar aanleiding van dit nieuws nog aanmeldingen. 
-Linda Köhne heeft aangegeven komend schooljaar haar lidmaatschap voor de MR op te 
zeggen. Ze blijft aan totdat er een vervanger is gevonden. 
-Iris is geen lid meer van de MR; gaat volgend schooljaar een studie doen. Leon is haar 
vervanger. 
 

 Groepsverdeling definitief 
Groep 4 grote klas. Suzanne staat fulltime in de klas. Iris is er 2 dagen bij. In de middenbouw 
komt Marion ondersteunen in verband met werkdrukverlichting. 
Een ouder had aangegeven dat het beter zou zijn om geen combinatie groep 7/8 te maken. 
Omdat het leuker is voor groep 8 om bij elkaar te zitten in het laatste jaar. Christ heeft mail 
terug gestuurd met de uitleg waarom nu gekozen is voor een groep 8 en groep 7/8. 
 

 Schoolplan voor de komende 4 jaar 
Geen informatie avond maar startgesprekken. 
Christ laat via internet het werkplan/schoolplan zien. Ziet er goed en overzichtelijk uit. Het is 
een digitaal groeidocument waarin gewerkt kan worden. 
 

 Schoolgids aanpassingen 
Stukje over MR instemmingsrecht klopt niet helemaal. Christ kijkt ernaar. 
 

 Vervangingsbeleid 
Besproken op de studiedag. Op de 1e dag iemand vragen van de Smelen zelf om op te 
vangen. Als er op de 2de dag geen vervanger is, dan vaker zeggen de groep blijft thuis. Er zit 
maar 3 tot 4 fte in de vervangingspool. Leerkrachten die net van school komen gaan niet 
meer in de vervangingspool want ze kunnen meteen ergens anders aan de slag. 



Als een leerkracht de hele week ziek is, kan de klas niet de hele week thuis blijven. Als een 
leerkracht langer ziek is dan kunnen ook andere klassen thuis blijven, zodat niet steeds 
dezelfde klas thuis hoeft te blijven.  
 

 Rondvraag: 
-Communicatieplan vanuit Christ;  aan Stans doorgeven op welke data we vergaderen. 
Eventueel de notulen ophangen op het prikbord. 
-Linda K.: er worden honden op het schoolplein gezien. Misschien in de Smelenderwijs, 
herinnering geen honden op het schoolplein en niet met fietsen op het schoolplein. Christ 
kijkt ernaar. Misschien aan Patrick vragen of die een bord heeft of kan maken. 
-Jose vraagt na wat betreft stakingsgeld bij de GMR.  
 

 MR jaarverslag 
Jaarverslag van 2018 wordt toegestuurd door José. We bekijken ieder wat daaraan 
aangepast moet worden. Eventueel verdelen van hoofdstukken. Karin en José bekijken de 
inhoud. 
 

 Actiepunten: 
- Christ bekijkt het stukje over MR instemmingsrecht in de schoolgids. 
- Christ zet in Smelenderwijs een herinnering over geen honden op het schoolplein en vraagt 

aan Patrick of er een bord kan komen. 
- José vraagt na wat betreft stakingsgeld bij de GMR.  
- José stuurt ons het MR verslag, kijkt met Karin naar de inhoud en ieder bekijkt of het klopt of 

dat er aanvullingen nodig zijn. 
 

 Nieuwe datum voor volgend schooljaar 
- Woensdag 18 september om 18 uur: met eten erbij, met Iris, Leon en Linda K. erbij.  

Jaarplanning maken 

 

Samenvatting vergadering 

In de vergadering van woensdag 12 juni zijn onder andere de volgende zaken besproken zoals de 
conclusie uit de enquête naar het brigadieren, hebben we ingestemd met de groepsverdeling en 
hebben we de nieuwe schoolgids en het schoolplan bekeken. 

 

 

 


